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KELEIVINIO TRANSPORTO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis reglamentas nustato Keleivinio transporto komisijos (toliau – Komisija) teisinį
veiklos pagrindą, komisijos sudarymą, darbo organizavimą, funkcijas, teises ir pareigas.
2. Komisija nagrinėja keleivinio kelių transporto eismo ir kontrolės organizavimo
klausimus, siekdama gerinti teikiamų paslaugų kokybę, eismo ir ekologinę būklę mieste, ir priima
sprendimus atsiţvelgdama į gyventojų poreikius, Kauno urbanistinę ir socialinę raidą.
3. Komisija sprendimus priima laikydamasi lygiateisiškumo, nešališkumo, skaidrumo ir
nediskriminavimo principų.
4. Komisija atskaitinga Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

II. TEISINIS VEIKLOS PAGRINDAS
5. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Kauno miesto
savivaldybės institucijų priimtais aktais ir šiuo reglamentu.

III. KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
6. Komisiją sudaro 8 nariai.
7. Komisija sudaroma iš Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų.
8. Komisija sudaroma ir jos sudėtis keičiama Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu.
9. Komisijai atstovauja ir jos darbą organizuoja Komisijos pirmininkas.
10. Medţiagą Komisijos posėdţiams rengia Transporto ir eismo organizavimo skyrius.
11. Komisijos posėdţius šaukia ir jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas, jeigu jo
nėra, – Komisijos pirmininko pavaduotojas.
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12. Komisijos pirmininkas (jeigu jo nėra, – Komisijos pirmininko pavaduotojas) sudaro
Komisijos posėdţio darbotvarkę ir ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki Komisijos posėdţio
supaţindina su ja Komisijos narius. Darbotvarkė ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki
posėdţio skelbiama vietos spaudoje, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus skelbimų lentoje
ir Savivaldybės interneto svetainėje.
13. Komisijos posėdţio darbotvarkė dėl svarbių prieţasčių gali būti keičiama Komisijos
posėdţio metu, jei uţ tai balsuoja dauguma Komisijos narių.
14. Komisijos posėdţiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne maţiau kaip 5 Komisijos
nariai.
15. Komisija priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma atviru balsavimu. Jeigu
balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas Komisijos pirmininko (posėdţio pirmininko) balsas.
Komisijos sprendimai įforminami protokolu.
16. Komisijos posėdţius protokoluoja Komisijos sekretorius. Jis yra Komisijos narys,
turintis balso teisę. Jeigu Komisijos sekretorius posėdyje nedalyvauja, posėdį protokoluoja
Komisijos pirmininko paskirtas Komisijos narys.
17. Komisijos posėdţių protokolai rašomi vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Ţin., 2011,
Nr. 88-4229).
18. Komisijos posėdţio protokolą pasirašo Komisijos (posėdţio) pirmininkas ir posėdţio
sekretorius.
19. Komisijos posėdţių protokolai saugomi Transporto ir eismo organizavimo skyriuje.

IV. KOMISIJOS FUNKCIJOS
20. Komisija atlieka šias funkcijas:
20.1. svarsto ir vertina rengiamus viešojo transporto organizavimo planus, keleivinio kelių
transporto maršrutų schemas ir teikia pasiūlymus;
20.2. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl vietinio reguliaraus susisiekimo
kelių transporto maršrutų pradėjimo, panaikinimo, pakeitimo, pratęsimo ar sutrumpinimo, stotelių
panaikinimo arba maršrutų papildymo naujomis stotelėmis, reisų skaičiaus nustatymo, leidimų
veţti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais skaičiaus nustatymo ir
keitimo, šių leidimų galiojimo terminų pratęsimo;
20.3. svarsto keleivių veţimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutinių taksi
maršrutu sutarčių sąlygas, veţėjų paţeidimus ir teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui;
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20.4. svarsto gyventojų skundus, susijusius su keleivinio kelių transporto veikla, ir teikia
pasiūlymus Administracijos direktoriui;
20.5. svarsto kitus su keleivinio kelių transporto veikla susijusius klausimus ir teikia
pasiūlymus Administracijos direktoriui.
IV. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS
21. Komisija turi teisę:
21.1. siūlyti pakeisti ir papildyti šį reglamentą;
21.2. kviesti į posėdţius Savivaldybės administracijos darbuotojus, veţėjų atstovus,
institucijų atstovus, privačius asmenis. Kviestieji asmenys Komisijos darbe dalyvauja
patariamojo balso teise svarstant su jais arba su institucijų ir veţėjų, kuriems jie atstovauja,
veikla susijusius klausimus;
21.3. pasitelkti specialistus (ekspertus), kreiptis į valstybės, mokslo ir studijų
institucijas, švietimo įstaigas su prašymu pateikti išvadas ar kitokią reikiamą medţiagą, kviesti
į savo posėdţius valstybės institucijų, išskyrus teismus, atstovus iš anksto su jais suderintu
laiku ir išklausyti jų informaciją;
21.4. gauti iš Savivaldybės administracijos padalinių ir į struktūrinius padalinius
neįeinančių viešojo administravimo valstybės tarnautojų Komisijos darbui reikiamą
informaciją ir dokumentus.
22. Atlikdama savo funkcijas Komisija privalo laikytis teisės aktų reikalavimų.

____________________

